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Quando alguém pergunta: “Tudo bem?”, a resposta vem quase automaticamente: “Tudo bem!”. Mas no fundo 
do coração as pessoas sabem que nem tudo está bem. Existe no ar medo, insegurança, tristeza, angústia, falta de 
amor e de paz verdadeira.

Escrevemos esta carta para dizer-lhe que nós nos importamos com você verdadeiramente. Quando Jesus es-
teve nesta Terra, se preocupou com as pessoas, tanto no Seu tempo, quanto agora. Ele disse: “Não rogo somente 
por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Sua Palavra.” João 17:20. Tudo 
pode ficar bem para cada um de nós se confiarmos a Deus nossas lutas, ansiedades, planos e sonhos, pois Deus 
se importa com cada detalhe da nossa vida.

Estamos realizando algo especial em nossa Igreja, que está trazendo alegrias, bênçãos e uma paz extraordinária. 
Chamamos esta atividade espiritual de “Oração Intercessora”, onde oramos pelos amigos, irmãos, vizinhos e cole-
gas de trabalho e escola. O seu nome está em nossa lista de oração, indicado por alguém que gosta muito de você!

A cada dia oramos a Deus pedindo que Ele cuide de você, da sua saúde, da sua família, dos seus estudos, das 
suas amizades, e, sobretudo, do seu relacionamento com Jesus. Também para que Ele lhe dê forças para vencer as 
dificuldades da vida. Ele mesmo deixou a cada um, esta promessa: “Por isso, vos digo que tudo quanto em oração 
pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco” (Marcos 11:24).

Lembre-se, quando oramos, Deus derrama Seu Espírito sobre nós. Dois versículos em 1 João explicam porque a 
oração é tão eficaz. O apóstolo declarou, “Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus” (1 João 5:14). 
Nossa confiança não está em nossas orações, nem em nossa fé. Ela está em Deus. João continua, “se pedirmos 
alguma coisa de acordo com a Sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, 
sabemos que temos o que dEle pedimos” (1 João 5:14-15).

Além de estarmos orando por você, também esperamos que nos dê a alegria de sua presença na Igreja. Temos 
programas de enriquecimento espiritual aos sábados, às 9h da manhã e domingos e quartas à noite, às 20h, reuniões 
onde oramos pelas necessidades de cada pessoa. Você sempre será bem-vindo em nosso meio!

Por favor, não esqueça que “vale a pena voltar”, e voltar não é tão difícil como possa parecer. Saiba que Deus e 
também nós estamos dispostos a caminhar com você até o fim desta estrada, certos de que o fim está próximo. 

Deus deseja fazer parte da sua vida e nós também, por isso estamos aqui orando e lhe convidando a estar conosco.

De coração, seus amigos e irmãos em Cristo,

Os Adventistas do Sétimo Dia. 
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